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HABITATGE pàg 10

Aturat el desnonament
d’una veïna de Roquetes
que va patir una estafa

A FONS pàgs 12 i 13

Els dos anys de les víctimes
més grans de la pandèmia

COSTARÀ ARRENCAR pàg 14

El comerç no acaba de
notar la fi de les restriccions

L’AV Prosperitat celebra el 50è aniversari pàg 10

Mig segle lluitant

El veïnat aplaudeix les obres
permillorar l’L5delmetro

TMB es compromet a posar fi a les vibracions, que en el cas de Nou Barris són a Virrei Amat i Vilapicina pàg 10
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CORONAVIRUS pàg 3

Els professionals de les
feines amb més risc viuen
un dia a dia ple d’incerteses

FUTBOL pàg 20
Nerea Gómez (EE Guineueta):
“He arribat on he arribat pel
compromís i la perseverança”
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En poques ocasions són reals
aquelles històries de pel·lícula en
les quals una persona resulta
per sorpresa hereva d’una im-
mensa fortuna o troba un tresor
en una illa deserta i, contra tot
pronòstic, aconsegueix el que
molts voldrien: ser el seu propi
cap i anar a treballar només
quan ho desitgi o sigui impres-
cindible. En el nostre món ga-
irebé tothom ha de treballar per
viure, i aquesta realitat pot ser
complicada en feines que només
es poden fer de manera presen-
cial i on, a més, les possibilitats
d’infectar-se de covid són altes.

N’és un clar exemple la res-
tauració. La Raquel Garcia expli-
ca que, encara que va perdre la por
al virus quan el va passar fa uns
mesos, des que va començar l’oc-
tubre passat a treballar en un res-
taurant de la Dreta de l’Eixample
té moltes més angoixes que abans.
“Tot i que porto una mascareta
FFP2, quan recullo plats bruts d’u-
na taula no els puc portar direc-
tament a netejar si, per exemple,
he d’atendre de pressa uns altres
clients. Al final no deixo d’estar en
contacte amb fluids d’altres”, as-
senyala Garcia sobre una situació
que, després de la jornada, pot om-
plir-la de males sensacions.

Tal com recalca, de vegades es
pregunta si, per exemple, s’ha to-
cat sense voler els ulls abans de
desinfectar-se les mans. El pitjor
de tot és que preocupacions si-
milars a aquesta, afirma, es re-
peteixen quan veu clients tossir,
a la mínima que té mocs o quan,
com va passar fa pocs dies, un
client marxa del restaurant per-
què s’assabenta que ha estat
contacte d’un positiu. Davant
d’aquestes situacions, per a Gar-

cia és impossible no dir que el
més lògic seria que els clients
també portin mascareta mentre
no mengen ni beuen a l’interior
dels restaurants. “Ja que els cam-
brers hem de passar per aquests
riscos, ens ho posarien més fàcil”,
suggereix.

DIRECTRIUS CONFUSES
Només cal fixar-se en les últimes
dades per recordar que l’ense-
nyament és un altre sector col-
pejat per la sisena onada: a finals
de gener, encara hi havia 7.894
professionals de centres catalans
en quarantena. L’Aina Pla-
nas –nom fictici–, professora
d’un institut de 800 alumnes de
Nou Barris, està fora d’aquestes xi-
fres. Assegura que no s’ha conta-
giat en les darreres setmanes i que
tampoc han caigut gran part dels
seus companys. “Però cal deixar
clar que això no és habitual. Sé de

centres on més de la meitat dels
mestres estan confinats”, insisteix. 

En aquest sentit, Planas recal-
ca que no se sent més exposada
que un cambrer, perquè els estu-
diants sí que porten mascareta. El
que la preocupa, però, és com  de
“desemparada” se sent per part de
l’administració. Un exemple: da-
vant d’un cas positiu, fins ara els
alumnes vacunats poden anar a
classe i els no vacunats s’han de
quedar a casa. “És un caos perquè
en tenim la meitat a casa i l’altra
meitat a l’aula. S’han de fer classes
telemàtiques, encara que el siste-
ma no hi està preparat i no tots els
estudiants tenen bona connexió”,
denuncia. Ara, però, tot això sem-
bla que serà història, perquè s’eli-
minaran les quarantenes a les es-
coles, tal com es va fer públic ahir.  

No es podria continuar aquest
reportatge sense parlar del col·lec-
tiu que més ha estat en contacte

amb el virus des de l’esclat de la
pandèmia: els sanitaris. Per part
seva, la metgessa de família del
CAP Fort Pienc, Alba Martínez, in-
dica que des que va contagiar-se
per primera vegada el març del
2020 no ha patit més per aques-
ta possibilitat. El que se li ha fet
més difícil en els darrers mesos,
apunta, ha estat la conciliació fa-
miliar. “Quan es van contagiar les
meves filles, havia d’anar a treba-
llar i no podia deixar-les amb cap
cangur ni amb els meus pares”, as-
senyala Martínez. Paral·lelament,
afegeix que una altra dificultat és
el tracte amb les persones que do-
nen sentit a la seva feina: els pa-
cients. “He d’estar sana perquè
atenc persones de risc”, alerta.

SENSE PODER PARAR
Ser part d’un equip petit també té
les seves dificultats. Aquest és el cas
de la treballadora d’un centre  d’es-

tètica de l’Eixample, Mariona Ca-
sanovas – nom fictici –. Quan hi ha
hagut casos positius explica que no
ha tingut cap altra opció que fer la
feina d’altres persones i, en con-
seqüència, passar més temps al lloc
de treball. Un exemple, afirma, és
que fa poques setmanes va conti-
nuar treballant després que quatre
companyes donessin positiu. 

Va ser a partir de llavors que
qualsevol símptoma, típic d’un
refredat o provocat per la baixada
de les temperatures, li feia pensar
que era covid. Tal com recorda,
“sentia picor al coll i congestió”.
Constantment pensava que s’ha-
via contagiat, però donava negatiu
als tests d’antígens. Amb el pas dels
dies va comprovar que els tests no
s’equivocaven, però ja tenia unes
inquietuds, provocades per la sen-
sació de risc, que segurament fa-
ran que no torni a mirar la seva fei-
na igual durant un temps.

Alba Losada
BARCELONA

Quan treballar és un risc
» La restauració i l’ensenyament són dos dels sectors on els seus treballadors s’exposen més al virus
» Por de contagiar-se o de contagiar els altres són dues de les grans preocupacions en algunes feines

Els bars i els restaurants han patit restriccions durant tota la pandèmia per frenar l’augment de casos. Foto: David Cobo/ACN
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Notícia d’@Esport-
sRAC1 i @laiacopa. El

Barça tanca un acord
amb Spotify per 280 milions d’euros i
tres temporades. Inclou les samarretes
dels equips masculí i femení, la sa-
marreta d’entrenament i els title rights
de l’estadi a partir de la pròxima tem-
porada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Des de la residència de
ma mare ens han dit

que a partir de demà [8-
2-2022] poden tornar a sortir al carrer.
Des d’inicis de desembre sense poder
sortir a fora. Quan li diguem que ja po-
dem anar a passejar i comprar un crois-
sant de sobrassada es tornarà boja d’a-
legria. No oblidem la gent gran!

@la_pujol

Els Jocs [d’Hivern Bar-
celona-Pirineus 2030]

no es faran, però gasta-
ran una morterada de diners públics en
estudis, projectes i observatoris absurds
i, sobretot, hi haurà una requalificació
massiva de sòl urbanitzable per omplir
el Pirineu de xalets i apartaments. És a
dir, la corrupció de tota la vida.

Ha mort el meu oncle
de covid a 74 anys. No

només no estava vacunat
sinó que d’entrada no va col·laborar en
el tractament. Tots som responsables
de les nostres decisions, però afineu
molt i molt bé les crítiques al sistema
mèdic, perquè de vegades tenen re-
sultats com aquest.

@AnnaPunsoda@JordiSerracant@FCBRAC1

La lupa

Fa molts anys que la deficient qualitat de l’a-
ire és una qüestió sense resoldre a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. Fins i tot diria
que és un tema recurrent que té alts i baixos.

En períodes electorals guanya presència a l’esfera pú-
blica. Algunes formacions polítiques en fan bandera
amb mesures per combatre-la i d’altres, menys inte-
ressades, hi passen de puntetes. I fora de campanya
se’n parla poc. Segurament no interessa esbombar ga-
ire les conseqüències sobre la salut dels elevats nivells
de contaminants atmosfèrics.

No en va més de set milions de persones moren
prematurament cada any arreu del planeta a conse-
qüència de la contaminació atmosfèrica. A l’Estat es-
panyol aquesta xifra s’eleva fins a les quaranta mil, i
a l’àrea metropolitana de Barcelona són aproxima-
dament unes dues mil. Xifres difícils d’assumir i a les
quals hem d’afegir els problemes cardiovasculars, res-
piratoris i les afectacions en el desenvolupament dels
infants que provoca respirar un aire tòxic.

És innegable que en els darrers anys la qualitat de
l’aire ha millorat en comparació amb les dades de prin-
cipis de segle. I això ha estat així perquè com a societat
hem pres consciència i hem forçat els governs a tro-
bar solucions a un greu problema de salut pública. A
més, circumstancialment, el confinament de la pan-

dèmia va ajudar a avançar cap a aquest objectiu amb
la reducció dràstica de l’ús del vehicle privat, així com
per les actuacions de pacificació dels carrers.

Així i tot, i tal com indica l’Anuari de la contami-
nació a Barcelona 2021, la tendència observada en el
darrer any és de creixement dels nivells de contami-
nants atmosfèrics. Fet i fet, l’oasi ambiental que va di-
buixar el confinament ha estat un miratge, i per això
és lògic que ens preguntem si les actuals polítiques de

qualitat de l’aire són suficients per atacar l’arrel del pro-
blema. I a la llum dels resultats podríem dir que no.

La Zona de Baixes Emissions ha resultat ser una
mesura amb un baix impacte sobre els nivells de con-
taminants atmosfèrics, però molt efectiva per re-
novar el parc automobilístic. El percentatge de
carrers a l’àrea metropolitana transformats en zo-
nes de vianants és, malauradament, anecdòtic i l’ús
del transport públic se situa un 20% per sota dels

valors anteriors a la pandèmia, alhora que l’ús del
cotxe continua creixent a Barcelona des de l’inici de
la pandèmia.

Això coincideix, a més, amb la decisió de l’Orga-
nització Mundial de la Salut de reduir pràcticament
a la meitat el topall de contaminants atmosfèrics per
sobre dels quals la contaminació té impacte sobre la
salut. Un fet gens menyspreable que deixa l’actual le-
gislació en matèria de qualitat de l’aire, molt menys
exigent, en fora de joc, i el més important: ens fa ado-
nar que l’aire que respirem arreu de l’àrea metropo-
litana i especialment a la ciutat de Barcelona és més
perjudicial per a la nostra salut del que crèiem.

No existeixen receptes màgiques, com tampoc
mesures senzilles, per millorar la qualitat de l’aire
a les nostres ciutats. Però hem de ser conscients que
posar pedaços per reduir la contaminació atmos-
fèrica només serveix per esquivar l’arrel del pro-
blema, que no és cap altre que l’ús massiu del cot-
xe. Hi ha molta feina a fer. Així i tot, la recepta és
evident: menys cotxes, més transport públic i més
salut. I, sobretot, governs amb compromís als ajun-
taments que apliquin i no utilitzin electoralment les
mesures de qualitat de l’aire. Mentrestant, conti-
nuarem esperant aquest moment respirant un aire
que a poc a poc ens va emmalaltint.

Posar pedaços per reduir 
la contaminació només serveix

per esquivar l’arrel del problema

per Marc Cerdà, ambientòleg

Respirar aire tòxic
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S’amplia el recorregut del 
bus 183 a Ciutat Meridiana1

2 Aturats 22 desnonaments 
programats en un dia

El Kasal de Joves de Roquetes 
demana un nou espai

Jaume Collboni: “Volem fer de Nou 
Barris un motor econòmic de la ciutat”

Ateneu Popular 9 Barris: 
45 anys amb el veïnat

El + llegit líniaNouBarris.cat
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A les xarxes

@RosaVillacastin: La Reforma Laboral sale
gracias al voto del diputado del PP Alberto
Casero. Los dos de UPN votan en contra,
rompiendo la disciplina de su partido. 

@LaiaColome: La mascareta deixa de ser
obligatòria als patis de les escoles a partir
de dijous [10-2-2022], el mateix dia que
deixa de ser obligatòria a l’aire lliure.

#AdeuMascaretes

@pjuvilla: De tot el que ha succeït cal
treure'n aprenentatges, però per sobre
de tot mirar cap al futur amb voluntat
de construir.

#CasJuvillà #AprovadaPerError

La clau

Els dies de Nadal tothom va
exhibir a Instagram com
havia passat els dies festi-

us. La meva amiga Gemma i el
seu xicot van ser uns dies a Frank-
furt. La Júlia va optar pel bon
temps de Fuerteventura. I el Llu-
ís es va penjar la motxilla a l’es-
quena per fer el cim del Puigpe-
drós. Cap d’ells m’havia explicat
els seus plans, però sé què van fer
perquè són d’aquesta mena de
persones que comparteixen la
seva vida a les xarxes socials.

Des de la irrupció d’internet
i dels telèfons mòbils, els autò-
noms –entre els quals m’incloc–
no tenim vacances, però hem de
suportar les vacances dels altres.
Cosa que, a poc a poc i segons
m’expliquen alguns amics, tam-
bé els passa als assalariats. Això
de no tenir vacances, vull dir.
Allò altre, allò de suportar les va-
cances dels coneguts a través de
les xarxes socials, també.

Més enllà de l’enveja sana (o
no tan sana) que em provoca la
felicitat dels meus iguals en èpo-
ca de recés nadalenc, el que em
preocupa és allò de les no va-
cances: la impossibilitat de des-
connectar totalment en aquests
temps d’hiperconnexió i de so-
breexposició, que tan bé ha des-
crit el filòsof Byung-Chul Han.

Qui no va atendre una truca-
da de feina durant aquells dies de
descans? Qui no ha contestat

per Susana Pérez

un correu electrònic durant el
cap de setmana? Qui no ha
penjat un missatge a Twitter o
una foto a Instagram perquè els
seus clients no s’oblidin d’ell?
Ara un s’explota a si mateix i
creu que s’està realitzant.

Aquesta transformació so-
cial, instigada per l’aparició d’in-
ternet i de les xarxes socials, con-
dueix a l’augment de tota mena
de malalties neuronals: depres-
sió, trastorn per dèficit d’atenció,
síndrome del treballador cre-
mat… Facebook reconeixia fa
poc en un informe intern que la
seva aplicació d’Instagram em-
pitjora els problemes d’imatge
corporal de les adolescents.

La desconnexió digital co-
mença a ser un luxe reservat
per a uns pocs. Per exemple,
per als enginyers de Silicon Va-
lley, que recentment han co-
mençat a fer dejunis de dopa-
mina, és a dir, a deixar de
banda els telèfons mòbils du-
rant alguns dies per retrobar-
se amb el plaer de focalitzar la
seva atenció. Aquests mateixos
treballadors, que en el seu dia
van inventar el botó de ‘M’a-
grada’ de Facebook o el de re-

piular de Twitter, són els que
envien les criatures a escoles
on prohibeixen els mòbils.

La desconnexió digital ha
esdevingut un símbol d’estatus.
El límit entre la vida profes-
sional i la personal es desdi-
buixa per a la majoria dels
mortals. La connectivitat per-
manent afecta cada cop més les
classes treballadores amb me-
nor poder adquisitiu. Autò-
noms inclosos, per descomptat.
Els que de debò estan al cap-
damunt de la jerarquia no te-
nen la necessitat d’interactuar
en l’entorn digital, ni tampoc
d’exhibir-se. Poden gaudir d’un
temps de qualitat, que al final
és el més preuat i el que per-
segueix la majoria. Encara més
en època de descans, quan s’a-
guditza la tirania de la felicitat.

Seria tan èpic com fals con-
cloure aquest article assegurant
que no contestaré cap trucada
de feina, ni respondré cap cor-
reu, ni tan sols escriuré un tuit
o penjaré una fotografia a Ins-
tagram els caps de setmana. Em
veuré obligada a fer-ho. Dubto
que vostès siguin més afortu-
nats. No s’estressin. Feliç 2022.
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La desconnexió digital i l’estatus

Els semàfors

L’Associació de Veïns de
Prosperitat celebra enguany 50
anys. Durant aquest temps, ha
protagonitzat diferents lluites
veïnals que han fet possible 
que el barri tingui diversos
equipaments i sigui un lloc

millor per viure-hi.
pàgina 10AV Prosperitat

El passat 7 de febrer el Sindicat
d’Habitatge de Nou Barris i
membres de l’Associació de
Veïns de Roquetes van
aconseguir aturar el

desnonament d’una veïna que
anava a ser desnonada i, abans,
havia estat víctima d’estafa.

pàgina 10Sindicat Nou Barris

TMB vol arreglar les vibracions
que es noten en algunes zones
properes a l’L5 del metro

rehabilitant tres quilòmetres de
vies entre les estacions de la
Sagrera i d’Horta. Les obres
començaran la pròxima

Setmana Santa. 
pàgina 10TMB
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NLes millors
perles

Tres persones que havien quedat paraplègiques després depatir un accident de moto han tornat a caminar, i fins i tot
han pogut nedar i pedalar. No és un miracle, és ciència. Un equip
de científics de Suïssa els ha implantat elèctrodes a la columna.

Sembla que Albert Rivera torna a estar a l’atur. Ha deixat
el bufet d’advocats Martínez-Echevarría, la direcció del

qual ha explicat a El Confidencialque “la seva productivitat
estava arribant a nivells preocupants”.

L’eurodiputat de Vox Hermann Tertsch va intervenir el dia 7 alParlament Europeu telemàticament des d’un restaurant. Ho
va intentar dissimular, però el soroll i les ampolles de fons el van
delatar. Uns altres comensals li van cridar l’atenció.

El Festival Llum BCN que es va fer al Poblenou del 4 al 6
de febrer va obligar l’Ajuntament a reallotjar una veïna

amb epilèpsia que patia molt per l’impacte de la instal·lació
‘Espectre’, tal com ella mateixa va explicar a betevé.

LA FOTOTwitter (@KremlinRussia)

Mirada pròpia

Des de fa més d’un any són nombroses les
anàlisis sobre els impactes que ha generat
la pandèmia de la covid en diversos sectors
de la societat, però en poques ocasions s’ha

posat èmfasi a explicar com aquesta ha afectat es-
pecíficament dones i nenes migrades, refugiades, des-
plaçades internes o apatrídies arreu del món.

I és que la interacció múltiple i simultània de di-
ferents categories, construïdes socialment i cultu-
ralment, com el gènere, la classe, l’ètnia o l’origen,
generen opressions i desigualtats estructurals i sis-
temàtiques que en moments de crisis econòmiques,
socials i sanitàries creixen ex-
ponencialment i situen aques-
tes dones i nenes en una posi-
ció de més vulnerabilitat.

No podem obviar que, al
món, gairebé la meitat de les
persones refugiades i migrades
són dones i nenes, les quals
s’enfronten a unes formes de
persecució específiques pel
mer fet de ser-ho. Els femini-
cidis, la mutilació genital fe-
menina, els crims d’honor, el
matrimoni forçat, les violèn-
cies vinculades als drets sexu-
als i reproductius, la violència
masclista en totes les seves
formes i el tràfic de persones
amb finalitat d’explotació se-
xual són supòsits que les fan
susceptibles de poder sol·lici-
tar protecció internacional,
però el tancament de fronteres
i els diversos confinaments
per la covid han dificultat d’u-
na manera manifesta que poguessin moure’s per
buscar refugi a Europa.

L’any 2020, segons estimacions del Fons de Po-
blació de Nacions Unides, es calculava que 6 me-
sos de confinament suposarien 31 milions de dones
més que patirien violència masclista en l’àmbit fa-
miliar –més de les que ja la patirien en una situa-
ció sense pandèmia–, que els matrimonis forçats
s’incrementarien i que les dones veurien vulnerats
els seus drets reproductius, ja que no tindrien ac-
cés a la salut sexual i reproductiva perquè moltes

consultes, hospitals i clíniques van limitar els seus
serveis i les interrupcions a les cadenes de submi-
nistraments van afectar la disponibilitat d’anti-
conceptius, amb repercussions gravíssimes espe-
cialment en dotze dels països amb ingressos més
baixos del món.

Pel que fa als matrimonis infantils, s’estima que
actualment 650 milions de matrimonis són producte
d’unions forçoses infantils, i amb la covid es van atu-
rar els programes de prevenció i sensibilització so-
bre aquesta pràctica. Si no es reactiven i la tendència
es reverteix, l’any 2030 hi haurà 150 milions de ma-

trimonis infantils més arreu del món, segons dades
d’UNICEF.

Altres dades que resulten rellevants per di-
mensionar de què parlem quan ens referim a vio-
lències estructurals que pateixen aquestes dones i
nenes és que l’any 2021 hi havia aproximadament
200 milions de dones i nenes que havien patit mu-
tilació genital femenina, i s’estima que, entre el 2015
i el 2030, al voltant de 68 milions de nenes més se-
ran sotmeses a aquesta pràctica a 25 països del món.
La covid ha aturat els programes de prevenció d’a-

questa pràctica i ha evitat que dones i nenes po-
guessin escapar-se’n.

En aquest sentit, recentment Aissatou Diallo,
presidenta de l’Associació Humanitària Contra
l’Ablació de la Dona Africana –AHCAMA–, de-
nunciava que, segons han pogut documentar des de
l’associació, al voltant del 35% de les dones africa-
nes que arriben a l’Estat espanyol ho fan buscant
protecció i fugint de la mutilació genital femenina
per a elles o per a les seves filles.

Però no podem caure en el parany de pensar que
la violència que pateixen dones i nenes acaba una

vegada abandonen el seu país
d’origen. Durant el trànsit mi-
gratori els perills es multipli-
quen, i la pandèmia ha accen-
tuat les dificultats a les quals
fan front.

En els països d’acollida, el
risc de patir violència no des-
apareix, i durant la pandèmia
les dones refugiades, migrades
i sol·licitants d’asil han hagut de
fer front a unes dificultats
agreujades per la vulnerabilitat
legal i la limitació en l’accés a
determinats serveis, com el de
la salut, per la forta discrimi-
nació laboral que existeix a
l’Estat espanyol, que les con-
demna a treballs temporals,
poc qualificats i majoritària-
ment vinculats al sector do-
mèstic i de les cures. Això ha
comportat que moltes –les que
tenien contracte– acabessin a
l’atur, sense ingressos i, pel rol

sovint atorgat, fent-se càrrec de la salut de tota la
família en detriment de la seva.

La pandèmia de la covid ha afectat tot el món,
però no de la mateixa manera. Les dones i nenes
fan front a unes formes específiques de violència
i a una discriminació i desigualtat estructurals ac-
centuades per les interseccionalitats. Per aques-
ta raó, hem de vetllar per donar visibilitat, des de
tots els àmbits, a totes les dones que veuen els seus
drets humans vulnerats i protegir de manera
efectiva les que cerquen asil.

per Dilara Ekmen (CCAR)

Doblement invisibilitzades
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@nuriacorralgar1: Per cert... tinc una ju-
gada mestra per assolir la independèn-
cia... però és una llàstima perquè no la
puc explicar.

@andreuginola: Xavi, amb jugadors i temps,
pot fer un projecte que ens doni una Cham-
pions. Ni estem tan bé com sembla avui [6-2-
2022] ni som un equip que no aspiri a res.

@xul81: Lo de tenir acceptadíssim que
aquests dos últims anys ens han deixat a
tots una mica cucuperò haver de rendir la-
boralment com si res, com ho fem?

Flaixos

Tribuna

Darrer i cinquè dilluns del gener de 2022 i es
reconfirma la pujada ininterrompuda de tot
plegat –cinisme, macrogranges i extrema dre-
ta inclosos. Gener costerut com mai, ara que

per posar la bugada o el calefactor hem de consultar el
parquet borsari de les hores vall i recórrer als remeis
casolans –que mai caduquen, perennes– de les àvies.
I això que ja hem perdut el compte, retransmès en es-
tricte directe a cada telenotícies, de quants cops ha pu-
jat la llum el darrer dia. Mostra aleatòria de la subhasta
a l'alça en la qual vivim, a u de gener el preu electrit-
zant era tres vegades més gran que el del primer dia de
l’any de 2021. En la darrera dècada, l’aigua s’ha enfi-
lat un 70%. I en pocs mesos, el preu de la bombona de
butà ha crescut un 33% respecte del darrer hivern. L’o-
li d’oliva s’ha encarit un 25%. I els combustibles, un
30%. No serà per dades d'infart. El desembre, l’IPC mar-
cava una pujada històrica del 6,7%. Ahir van compro-
var, els que tenen sort de tenir nòmina, que els sala-
ris, en canvi, només s’han actualitzat a un 1,68% més
aquest gener. Els comptes no ens surten –a ells, sí, és
clar, per això desquadren els de la majoria.

Amb el preu de la vida inflacionada a raó d’un 5% ad-
dicional, només cal parar l’orella al que denuncia Ma-
rea Pensionista, aclarint que el que s'anuncia com a pu-
jada de les pensions és una pèrdua material estricta de
poder adquisitiu. Si tot puja un 5% i les pensions només
un 2,5%, no cal ser Einstein per saber que els números
no quadren i que ens venen bou per bèstia grossa. Cal
afegir el de sempre enmig de l’espessor metropolitana:
que la vida i les desigualtats sempre van per barris i no
és mai el mateix on cau aquesta grossa inversa i com es
reparteix l’altra pedreà inflacionista, que no dona res,
només pren. L’Evangeli segons Sant Lluc sempre treu
el cap al gener: a qui més té, més se li donarà; a qui poc
té, se li traurà el poc que li quedi. Mentre Europa, en
aquest cas, sí que els mira –als Pujol, als Borbons– i llan-
ça un cable vergonyós als evasors fiscals, ordenant re-
tornar dos milions d’euros a qui els tenia amagats a An-
dorra. Per prescripció delictiva; el que mai caduca ni pres-
criu és la desigualtat. Gener infaust, doncs. I esclaridor.
Alguns fan l’estiu en ple hivern: a l’agost la previsió de
beneficis nets per a 2021 d’Endesa, Iberdrola i Natur-
gy s’estimava en quasi 7.000 milions d’euros.

Tot és inversament proporcional i sempre puja el cost
de la vida en paral·lel a la pujada exorbitada dels bene-
ficis de les grans empreses, les de sempre, les que con-
trolen el cotarro i, rere un cicle de privatitzacions i des-
regulacions, van aconseguir que el que eren serveis pú-
blics fonamentals passessin a ser tipificats com a serveis
essencials on posar la mà i la pistola. Atracaments a ple-
na llum. Això passava el 1997, de la mà del PP de José
María Aznar i Rodrigo Rato, però per suprema ordre eu-
ropea neoliberal. Liberalització del sector elèctric, li va-

ren dir, amb la falsa promesa que es feia pel nostre bé,
perquè els preus baixessin –i bla, bla, bla. No cal fer spoi-
lers de com va acabar tot plegat. De tant privatitzar-ho
tot ens quedarem sense res. Canibalisme en potència.
Vampirisme a l’engròs. I unes quantes portes giratòries
dels que firmaren aquelles liberalitzacions exprés i
acabaren l’endemà en el butacó d’un consell d’admi-
nistració. En els darrers vint anys les elèctriques han gua-
nyat la gèlida xifra de 112.000 milions d’euros en be-
neficis nets, mentre ens llevem sospesant que la propera
bugada millor posar-la a les sis del matí.

Tanmateix, la pujada de gener, per a molts, no és cir-
cumstancial ni passatgera i durarà durament, sense tre-
va, fins al proper hivern. Viuen en un gener permanent,
com altres ho fan en un agost perpetu. Gener, parado-
xalment, és temps de dades i informes contraposats. És
el moment cruïlla habitual on el Fòrum de Davos diu la
seva –enguany no, suspès fins al maig per la pandèmia–
i Oxfam diu la contrària, amb la seva anàlisi anual so-
bre les desigualtats globals: enguany detalla que, des de
1995, l'1% més ric del planeta ha acaparat prop de vint
vegades més riquesa global que la meitat més pobra de
la humanitat. I que les desigualtats maten –a raó d’u-
na persona cada quatre segons.

No serà per informes. Aviat, parlant de fets on fa
massa que fem molt tard, es presentarà el darrer In-
forme Foessa sobre els efectes de la covid en les desi-
gualtats socials. Totes les temences anticipades i les pit-
jors previsions s’han complert puntualment: en pan-
dèmia s’ha aguditzat l’empobriment i les llars sense cap
ingrés estable, ha crescut la bretxa de gènere, l’exclu-
sió impacta el triple en la migració, s’ha consolidat la
desconnexió i apagada digital de moltes llars, massa jo-
vent viu en un present no future i la diferència entre
els que més tenen i els que menys ha augmentat un
25%. Gener permanent: tres de cada deu famílies s’han
vist obligades a reduir les despeses habituals en ali-
mentació, roba i calçat. I Catalunya és una de les so-
cietats més afectades.

Calendari d’advent i d’adversitats, amb el rerefons
inequívoc de la crisi i fallida d’un model malbaratador,
desigual i hiperconsumista –insostenibilitat, degra-
dació i depravació–, dijous passat al Saló de Cent de
Barcelona es retia homenatge, amb la medalla d’or al
mèrit civil a títol pòstum, a dos imprescindibles que
als nords del sud i als suds del nord feien el mateix:
Pere Casaldàliga –«no n’hi ha prou amb ser creient,
s’ha de ser creïble»– i Manel Pousa, Pare Manel. Amb
escassa presència oficial –quatre de quaranta-un re-
gidors–, al final del lliurament s’escolava la melodia
d’una antiga cançó: «Seria tot un detall / Tot un símp-
toma d'urbanitat / Que no perdessin sempre els
mateixos / I que heretessin els desheretats». No serà
aquest gener. No encara.

De tant privatitzar-ho 
tot ens quedarem 

sense res. 
Canibalisme en potència.

Vampirisme a l’engròs.
I unes quantes 

portes giratòries 
dels que firmaren 

aquelles 
liberalitzacions exprés 

i acabaren l’endemà
en el butacó 
d’un consell

d’administració

“
“

per David Fernàndez

Darrer dilluns del mateix gener
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MOBILITAT4Per a alguns veïns
dels barris del Turó de la Peira i
Vilapicina és fàcil associar la Lí-
nia 5 del metro amb vibracions.
És per aquesta raó que TMB vol
reduir les molèsties que aques-
tes provoquen renovant tres qui-
lòmetres de vies entre les esta-
cions de la Sagrera i d’Horta. Les
obres arrancaran per Setmana
Santa, però la renovació de les
vies de les estacions de Virrei
Amat i Vilapicina no comença-
rà fins a l’estiu. 

El president de l’Associació
de Veïns de Turó de la Peira, An-
tonio Silva, veu amb bons ulls el
projecte que podrà acabar amb
els problemes que pateixen al-
guns veïns. No són poques. Sil-
va ja va alertar no fa gaire a Lí-
nia Nou Barris que hi ha habi-
tatges amb esquerdes a les parets
i a terra i d’altres que han de con-
viure amb sorolls des de les cinc
del matí. Per tal d’assegurar-se
que aquests veïns no pateixin

més problemes, afegeix, l’entitat
veïnal ha demanat a TMB que
faci un seguiment de com les fu-
tures obres els hi repercutiran.  

D’altra banda, el president de
l’Associació de Veïns de Vilapi-
cina-Torre Llobeta, Joaquim
Forns, també valora positiva-
ment la notícia, ja que “fa molts

anys” que els veïns estan “dar-
rere d’aquest tema” per acon-
seguir que es resolgui. Forns, as-
segura, ha estat a casa de veïns
on les copes de vidre es movien
soles. Altres persones, apunta, li
han dit que els sorolls provocats
pel metro no els deixen dormir
a les nits. 

TMB farà millores a la línia L5. Foto: Twitter (@robertogodos)

El veïnat aplaudeix les obres 
de rehabilitació de l’L5

» Hi ha pisos propers a la línia de metro que pateixen vibracions
» Els veïns volen que TMB supervisi les obres per evitar sorpreses

Aturat el desnonament de 
la Manuela, víctima d’estafa

HABITATGE4Els desnonaments
continuen colpejant Nou Barris.
El passat 7 de febrer Roquetes va
ser escenari d’un cas força diferent
dels que s’acostumen a veure.
La Manuela Martínez, inquilina
del número 32 del carrer Rodri-
go Caro, s’enfrontava a un des-
nonament per ser víctima d’una
estafa. Segons va publicar beteve,
va ser enganyada després de la
crisi del 2008, quan va voler aju-
dar una neboda seva amb pro-
blemes econòmics. 

La seva situació va tenir tant
de ressò que el passat 7 de febrer
unes 50 persones de l’Associació
de Veïns de Roquetes i del Sindi-

cat d’Habitatge de Nou Barris es
van concentrar a davant del seu
habitatge i van aturar el llança-
ment. Aquest cas és similar a
molts altres que es viuen en el dis-
tricte. I és per això, que el passat
11 de febrer es va convocar una
manifestació a la plaça Roja de
Ciutat Meridiana contra la po-
bresa, l’atur i els desnonaments.

INCENDI GREU
D’altra banda, també a Roquetes,
un incendi en un pis del carrer Al-
càntara va deixar cinc persones fe-
rides, una de les quals de grave-
tat que va haver de ser ingressa-
da a l’Hospital Vall d’Hebron.

LA PROSPERITAT4Està clar que
50 anys no és un període que pas-
si de pressa, i menys quan hi ha
un munt de reptes a assolir. Això
ho sap bé l’Associació de Veïns de
Prosperitat, que enguany fa 50
anys. Durant els pròxims mesos
organitzarà actes commemorati-
us  que recordaran part de la tra-
jectòria de l’entitat, nascuda el
1972. De moment, ha començat  a
reivindicar el seu paper al barri
oferint en el local de l’associació
o en el Casal de Barri un calendari

del 2022 amb fotos de lluites ve-
ïnals protagonitzades durant
aquests 50 anys. 

La gran importància de re-
cordar aquest passat recau en el
fet que el barri no seria el que és
sense ell. Un integrant de l’enti-
tat veïnal, Joan Catafal, va asse-
gurar a Línia Nou Barrisel 2019:
“Tots els equipaments que te-
nim ara són fruit de la lluita ve-
ïnal”. Un exemple és la primera de
totes, que va tenir lloc el 1972. Tal
com diu ara Catafal, “és la més im-

portant” perquè amb ella el bar-
ri es va fer conèixer i va aconse-
guir la primera zona verda: la pla-
ça Verda. L’eslògan, diu, era:
“Zona verda per un barri obrer”.

Ja han passat molts anys des
de llavors, però aquest esperit llui-
tador continua intacte. Els reptes
d’enguany, afirma Catafal, són
que s’acabi el nou Casal de Joves
i saber “quin gran equipament”
ocuparà el solar del passeig Vall-
daura, on fa temps, va haver-hi
una fàbrica de flors de plàstic.

Els veïns concentrats per aturar el desnonament. Foto: Twitter (@habitatge9b)

50 anys de lluites veïnals

Una reunió de l’Associació de Veïns. Foto: Twitter (@prosperistan)

Feminisme |Marxa exploratòria de dones
En el marc del Pla de Barris, al Verdum es farà una marxa exploratòria per
localitzar espais del barri que generin inseguretat a les dones per manca 
de  llum o per aspectes urbanístics. Després es valoraran els resultats. 
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4El període 2021-2024 serà d’impuls
i acceleració per a moltes noves ac-
tuacions urbanístiques a la ciutat de
Barcelona en el marc del Pla de Bar-
ris. En aquest sentit, en el conjunt de
la ciutat es preveuen un total de 79
noves actuacions amb un pressupost
estimat de 77 milions d’euros.

Totes aquestes accions s’han
anat treballant conjuntament amb el
veïnat dels barris. Així, a finals de 2021
es van tancar tots els processos par-
ticipatius per definir conjuntament els
projectes i a hores d’ara ja estan en
marxa els projectes executius. De fet,
actualment ja hi ha les primeres ob-
res en marxa i es preveu que la ma-
joria d’actuacions s’iniciïn el 2022.

VUIT ACTUACIONS
A Nou Barris, es duran a terme vuit ac-
tuacions principals fins al 2024, amb
un pressupost de 15,9 milions d’eu-
ros. Així, a la Prosperitat, trobem en pri-
mer lloc el projecte de millora de l’es-
cola Prosperitat i l’IES Galileo Galilei,
amb un pressupost de 2.750.000 eu-
ros. Amb la voluntat de promoure les
sinergies i aprofundir en les relacions
entre els dos centres educatius, es fa-
ran intervencions de millora tant dels
edificis com dels patis dels centres
educatius. La intervenció promourà

el reforç del projecte educatiu dels
centres per aprofundir en la coope-
ració i reforçarà les relacions amb l’en-
torn i la comunitat. A la mateixa Pros-
peritat, amb un cost estimat de 1,2 mi-
lions d’euros, s’abordaran també els
treballs als entorns del carrer Molí. 

BALCÓ D’EQUIPAMENTS
Al Turó de la Peira i a Can Peguera s’es-
tan fent els treballs corresponents a
la primera fase del Balcó d’equipa-
ments de Can Peguera, amb un cost
de 3.780.000 euros. Amb aquesta
intervenció es millora la connexió i l’ac-
cessibilitat en els dos barris, els ac-
cessos a la zona d’equipaments de
Can Peguera i al parc, així com als es-
pais esportius. La segona intervenció
que es farà és la remodelació de l’es-
cola El Turó, per 1.650.000 euros. 

A la Zona Nord començarà la se-
gona fase de la construcció de les es-
cales mecàniques del carrer Agudes
per 2.430.000 euros i la construcció
de l’Espai per a Joves per 440.000 eu-
ros. I, finalment, a Roquetes i Verdun
es duran a terme els treballs a l’IES An-
taviana pressupostats en 2,9 milions
d’euros, i la millora de la plaça del Ver-
dum per un valor de 750.000 euros. 

En aquest sentit, al districte tenim
també en marxa la millora de l’ac-

cessibilitat dels carrers Llopis i Cire-
rers, a les Roquetes, una actuació que
en preveu la reurbanització per mi-
llorar-ne l’accessibilitat i promoure-
hi els espais de trobada, renovar-ne
el mobiliari i la jardineria, i garantir-
hi una il·luminació adient.

EL DISTRICTE, IMPLICAT
Els diversos projectes de Pla de Bar-
ris compten amb la implicació directa
del Districte de Nou Barris. En alguns
casos, com el Balcó d’equipaments
de Can Peguera, són treballats i pac-
tats amb el Districte. En altres casos,
les inversions s’han impulsat des
del Districte tot i que l’actuació por-
ti el segell del Pla de Barris. És el cas,
per exemple, de la redacció del pro-
jecte i remodelació del parc del
Turó. Altres àmbits d’inversió s’han
prioritzat de forma compartida, com
el solar entre l’escola Prosperitat i el
camp de futbol Nou Barris o els bai-
xos de Torre Júlia, i, en d’altres, el Dis-
tricte ha avançat els diners per ac-
celerar l’inici de les obres. Això ha pas-
sat, a tall d’exemple, en el Balcó d’e-
quipaments de Can Peguera abans
esmentat, el Pla de reforma integral
del carrer Llopis amb Pla dels Cirerers,
o la fase 2 de les escales mecàniques
al carrer de les Agudes. 

16milionsenobres finsal2024
» Nova injecció del Pla de Barris per executar vuit grans actuacions arreu del districte

» Ja s’han tancat tots els processos participatius per definir conjuntament els projectes

4Durant l’any 2021 es van execu-
tar a Nou Barris cinc grans actua-
cions urbanístiques en el marc del
Pla de Barris. 

Es tracta de l’interior d’illa dels
carrers d’Aiguablava i Portlligat, a
la Trinitat Nova, on a hores d’ara
s’estan acabant les obres d’ins-
tal·lació d’un ascensor i una esca-
la per connectar les dues cotes del
carrer d’Aiguablava; la construcció
d’una coberta a les pistes esporti-
ves del Campillo de la Virgen, a Tor-

re Baró, en uns treballs que han su-
posat també remodelar i ampliar
la pista esportiva; el parc de l’A-
qüeducte, a Ciutat Meridiana, que
ocupa l’espai de l’antic camp de
futbol del barri i que aplega dife-
rents zones d’estada i espais lúdics
per al barri; la primera fase de les
escales mecàniques de Ciutat Me-
ridiana, i, finalment, la millora de
l’Institut Escola Trinitat Nova, que
ha implicat un canvi de model
educatiu per al barri. 

Cinc reformes fetes el 2021

El Pla de Barris permetrà fer diferents millores al conjunt del districte. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Tota la població de Sant
Fost. O gairebé tota la de
la Llagosta. O la meitat
de la de Martorell o Ole-

sa. O dues terceres parts de la de
Sant Just. El nombre de defun-
cions de persones grans que hi va
haver durant el primer mig any
de pandèmia equival a aquestes
comparacions. En només sis me-
sos, 11.255 persones de més de 70
anys van morir a conseqüència de
la covid a Catalunya. Es diu de
pressa, però com seria l’expe-
riència de visitar, per exemple,
Sant Fost el 31 de gener de 2019
i veure gent als carrers i tornar-
hi el juny de 2020 i no trobar-hi
ningú? Seria com caminar per un
paisatge arrasat per la guerra o pel
silenci d’un desastre nuclear. 

És així com millor s’entenen
els efectes de la pandèmia: com
un desastre que va posar el focus
en la gent gran. I ara que ja hem
fet el símil adequat, que sabem de
què parlem, caldrà pensar com
aquesta població ha entomat una
realitat tan extrema. Mort, tristesa
i soledat. Aquestes serien les tres
paraules guia per recórrer els
dos darrers anys viscuts per les
persones grans. Però també ho
serien altres mots menys durs: re-
sistència i esperança. 

MORT
Quan el 10 de març la filla de la
Maria Teresa li va dir que era mi-
llor no reunir-se per celebrar  el
seu aniversari, ella, una dona vi-
tal de 86 anys, no podia arribar a
imaginar-se el que havia de venir.
“No em vaig espantar”, assegura
a l’altra banda del telèfon. 

Durant aquests dos anys, el
seu exmarit i el pare del seu gen-
dre han mort de covid. “Els meus
dos consogres van entrar a l’hos-
pital amb covid, i quan ella va re-
cuperar-se i en va poder sortir, li
van dir que el seu marit havia
mort”, relata la Maria Teresa.

Albert Quiles, director de la
fundació Amics de la Gent Gran,
assenyala que a l’inici de la pan-
dèmia les morts es van fer notar
en un organisme que està en
contacte amb unes 2.200 perso-
nes. “No podem dir-ho del cert,
però les morts d’usuaris van aug-
mentar entre un 10 i un 15% els
primers mesos”, afirma Quiles. 

Amb tot, si en algun lloc es va
fer sentir especialment la mort de
la gent gran, aquest va ser les re-
sidències: l’epicentre de la pan-
dèmia. Tal com ha posat sobre la
taula Amnistia Internacional, “a
Catalunya, de l’1 de març al 15 de
novembre de 2020 van morir per
covid 7.045 persones grans que vi-
vien en residències”. Així mateix,
l’organització denuncia que en
molts centres s’han vulnerat drets
fonamentals d’usuaris i familiars.

“Tinc dret a saber què estava
passant. Ens ho han negat sem-
pre. La meva mare no ens la po-
dran tornar, però una cosa que es
podria haver evitat no volem que
torni a passar mai més”, diu l’A-
na María, filla d’una dona que vi-
via a la residència Federica Mont-
seny de Barcelona. En el seu cas,

no va ser traslladada a l’hospital
quan es trobava en estat crític, i
encara que la filla ha presentat
una denúncia, el contenciós, com
tants altres a tot l’Estat, encara no
s’ha resolt. 

Els mateixos treballadors d’al-
gunes residències de Barcelona
han denunciat les deficiències
que els seus centres tenien per
afrontar una crisi com la que hi va
haver. La Natalia, una gericulto-
ra d’una residència barcelonina,
afirma que a les persones grans

que hi vivien “no se’ls va explicar
què estava passant i moltes van
pensar que se les castigava”, i
això va comportar-los “un greu de-
teriorament físic”. En els casos
més extrems, segons lamenta
Amnistia Internacional, “hi ha
persones que han mort soles, vio-
lant així el seu dret a la mort dig-
na i suposant també un trauma
per a les seves famílies”. “Tampoc
va haver-hi una gestió adequada
de l’acomiadament i del trasllat de
les persones un cop mortes: no s’a-

visava els familiars, tardaven dies
a treure els cossos de les residèn-
cies, les famílies no sabien on
eren...”, afegeix.

TRISTESA
La mort és la conseqüència més
terrible de la pandèmia. Malgrat
això, la crisi sanitària també s’ex-
pressa en altres aspectes com el
confinament. 

“La veritat és que he viscut
molt malament aquests dos
anys... Estic sola i soc molt gran,

i els dos primers mesos me’ls vaig
passar sense veure ningú”, diu
l’Aurora. Ara té 86 anys i surt de
casa amb dificultats. Abans bai-
xava al carrer i quedava amb al-
tres persones grans, però el març
de 2020 tot allò va quedar enre-
re. La seva anterior vida es va en-
sorrar. La pandèmia li ha passat
factura i ha empitjorat física-
ment. Li costa caminar. De fet, ha
passat del bastó al caminador en
menys de dos anys. “La vida
m’ha canviat”, lamenta. 

El 40% de les persones grans se senten més soles ara que abans de la pandèmia. Foto: Eli Don/ACN

Les persones grans són les que més han patit els efectes de la pandèmia. 
A més de veure’s directament afectades pel risc de mort si es contagien, 

de vegades s’han sentit soles i oblidades per la societat. Això ha fet que la seva
condició tant física com emocional s’hagi deteriorat en menys de dos anys.

Els dos anys de les
víctimesmés grans
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n Els periodistes, sempre sota l’a-
llargada ombra de l’objectivitat, obli-
dem que les històries sobre les quals
escrivim també són nostres. I per
molt que ens en vulguem extreure,
ens afecten. En el cas de la pandèmia,
aquesta idea no pot ser menys certa.
Tots coneixem gent gran. Avis, pares,
àvies o mares que han estat les vícti-
mes d’aquests dos anys. Han patit ve-
ient com persones de la seva genera-
ció morien i pensant que, si s’infecta-
ven, recorrerien el mateix camí.

La Montse i l’Albert tenen 86 i 90
anys. Quan va començar la pandèmia

tenien una dona que anava a casa
seva cada dia per netejar i cuinar. Amb
dificultats i ajuda, encara es podien
valer pel seu propi peu. Poc després
de l’esclat de la pandèmia, però, la
noia que treballava a casa seva va de-
cidir que, per por de contagiar-se i de
contagiar-los a ells, deixava la feina. 

Els familiars ens vam organitzar
per fer les tasques. Cada dimecres,
qui escriu aquestes línies hi anava
dues hores a netejar els lavabos, a
passar l’aspiradora i a fregar el terra,
mentre la Montse mirava com Ana
Rosa Quintana treia a passejar eslò-
gans sensacionalistes a la televisió i
l’Albert escoltava a la ràdio les nove-
tats financeres del seu Barça. Altres

familiars s’encarregaven de fer-los la
compra, d’anar a la farmàcia, de plan-
xar-los la roba o de fer-los el menjar.

Els mesos van passar, i quan la si-
tuació ja estava més normalitzada, la
filla de l’Albert i la Montse va trobar
una altra noia per fer les tasques. La
parella cada cop tenia més dificultats
per valer-se per si mateixa. Per a la
Montse, era el dolor, “el mal de tot”, i
per a l’Albert la cada cop més fràgil
vista, que el feia “avorrir com un vell”. 

La reclusió els ha passat factura. Ell
cada cop va amb menys freqüència al
mercat a comprar i ella no es mou de

casa. Diuen que tenen ganes de mar-
xar. Aquell eufemisme de la mort. Par-
lem el gener quan els dic que vull que
apareguin en aquest reportatge. Els
pregunto què és el que més els ha
afectat de la pandèmia i si tenien por
de contagiar-se. “De contagiar-me i
morir, no. El que pitjor porto és no po-
der veure els meus fills i els meus nets
amb tanta freqüència”, diu la Montse.
“Poder-los abraçar”, afegeix. “Ja m’ho
imagino”, responc jo amb les paraules
sortint-me de darrere de la mascareta
i pensant que aquesta vegada tampoc
l’abraçaré. “Treu-te aquesta merda de
la cara”, em diu l’Albert fent broma
com fa sempre. Tots tenim gent gran
que es mereix les nostres històries. 

Els meus avis

Ella és l’exemple més clar de
la llosa que suposen els temps
pandèmics. “Abans vivia molt
bé, i ara m’enrabio perquè em
dic: ‘Jo que vaig passar la guer-
ra quan era una criatura hauré de
marxar d’aquest món passant
això?’. No tinc ganes de viure ga-
ire més, em falta alegria”, afirma. 

Té la veu cansada. Només
s’il·lumina quan recorda el pas-
sat. “A mi sempre m’ha agradat
la natura, i ara des de casa no veig
ni un arbre... Quan tenia 20 anys
vaig anar de Martinet a Andorra
i d’allà a Puigcerdà... Que bonic
que va ser!”, rememora. Per tra-
vessar la frontera ho va haver de
fer de matinada, quan no hi ha-
via guardes, perquè el règim
franquista no permetia a les do-
nes canviar de país. Són més de
130 kilòmetres de ruta a peu. Ara
l’Aurora ja no pot caminar pels
Pirineus, i ens recorda que tots els
joves serem gent gran i que tota
la gent gran va ser jove.  

SOLEDAT
El cas de la Pilar també té punts
semblants al de l’Aurora. Ella té
73 anys i el març de 2020 en feia
dos que el seu marit havia mort.
“La veritat és que he passat la
pandèmia amb molta angoixa.
Totes les mesures em van fer

agafar molta por”, explica. Durant
els primers compassos no sortia
de casa i se sentia sola. “Ho vaig
passar molt, molt malament... Hi
havia dies que no em volia llevar
ni menjar”, recorda.

La soledat ha estat una cons-
tant. Segons un estudi d’Amics de
la Gent Gran, més del 40% dels
usuaris amb els quals tracten se
senten menys acompanyats ara
que abans de la pandèmia. Tal
com detalla Quiles, la soledat
s’ha agreujat encara més per la
manca de coneixements tecno-
lògics d’aquesta població. “Tres
de cada quatre persones que
acompanyem fan servir el telèfon
fix per a la seva comunicació”,
afirma per afegir que “la bretxa
digital és severa”. Això va fer
que moltes persones perdessin el
contacte humà directe. Amb tot,
Quiles llença una reflexió: “Mol-
ta gent a la qual preguntàvem
com estava vivint el confina-
ment ens replicava: ‘Quin, aquest
o el d’abans?’. Abans de la pan-
dèmia ja vivien reclosos”.

La mateixa Pilar s’ha sentit
abandonada. Considera que la
pandèmia ha aprofundit el me-
nyspreu de la societat cap a la gent
gran. “Els avis serveixen fins que
són útils per cuidar els fills dels
fills, i quan no aporten res se’ls

“Abans vivia molt bé, 
i ara m'enrabio perquè
em dic: ‘Jo que vaig
passar la guerra quan
era una criatura hauré
de marxar d'aquest
món passant això?’. 
No tinc ganes de viure”

aparta i es tornen invisibles”, cri-
tica. Ella, però, creu que de tot-
hom es pot aprendre alguna cosa. 

Sigui com sigui, fa uns mesos
que les coses ja no són tan dures per
a la Pilar. “La situació va canviar
com si haguessin girat un mitjó
quan va venir el voluntari d’Amics
de la Gent Gran... Va ser com un
fletxazo, ens vam entendre des del
primer moment”, comenta rient.  

RESISTÈNCIA I ESPERANÇA
Als seus 86 anys, la Maria Teresa
té un rellotge intel·ligent al canell
que li diu que ha de fer 6.000 pas-
ses cada dia. El passadís de casa
seva, ha comptat, són unes 100
passes. Durant el confinament, el
recorria 60 vegades cada dia. “Ho
feia quan hi havia anuncis a la te-
levisió o en altres moments”, ex-
plica. El seu cas demostra la ca-
pacitat de resiliència de moltes
persones grans. 

Ella ha aprofitat la pandèmia
per abonar-se a les seves afi-
cions. “Durant el confinament
vaig llegir, vaig escriure... Vaig po-
der fer el que volia”, diu. El seu cas
divergeix del d’altres persones
d’edat avançada que no tenen la
mateixa vitalitat. Què la fa dife-
rent? Seria molt fàcil parlar de ca-
ràcters, però en la seva història hi
ha dos elements cabdals. El pri-

mer: en cap moment s’ha sentit
sola, ja que el contacte amb la fa-
mília ha estat constant. “Els meus
fills em venien a veure des de la fi-
nestra i cada nit fèiem videocon-
ferències”, diu. El segon: les no-
ves tecnologies. “Amb les amigu-
es, tot i que fa dos anys que no ens
veiem i abans quedàvem almenys
un cop al mes, ens hem continu-
at parlant pel WhatsApp”, afegeix. 

Malgrat tot, ella també ha tin-
gut por. “Ara no em faré la valen-
ta [riu], perquè tot aquest temps
he tingut el termòmetre sempre al
costat per posar-me’l al mínim
símptoma”, admet. A més, també
s’indigna pel que ha passat a les re-
sidències. Tanmateix, és cert que
la seva manera d’entendre el món
l’ha ajudat. “Amb l’edat que tinc
veig les coses diferent. Les coses
passen. No hi ha una explicació per
a tot i no cal buscar-la”, afirma. 

La Maria Teresa, com totes
les persones grans, com l’Auro-
ra i la Pilar, ha estat víctima
d’un món que fa bona l’expressió
“el mort al sot, el viu al rebost”.
El mort són les persones grans i
els vius la resta. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“La pandèmia 
ha aprofundit el
menyspreu cap a la
gent gran... Els avis
serveixen fins que són
útils per cuidar els nets,
i quan no aporten 
res se'ls aparta”

Qui no té un avi, una àvia, un pare o una mare
d'edat avançada? Són les persones que més han patit

la pandèmia i mereixen les nostres històries
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VENDES4Fa pocs dies sembla-
va que els comerços comença-
rien a veure la llum, però de mo-
ment no ha estat així. Tot i que
el passat 28 de gener es van eli-
minar les restriccions d’afora-
ments a l’interior de bars i res-
taurants i dels comerços, i la li-
mitació de reunions de 10 per-
sones, vigents des que es van co-
mençar a disparar els casos de la
variant òmicron, els comerciants
de l’Eix Comercial de Nou Bar-
ris no han notat, de moment, mi-
llores en el seu dia a dia.

Així ho diu el president de
l’Eix Comercial de Nou Barris,
Juan Tornero, qui lamenta que
no es veuen més clients a les bo-
tigues, ni als bars ni restau-
rants. No hi ha, afegeix, dife-
rència entre l’actualitat i els
dies en els quals els comer-
ciants havien de treballar amb
restriccions. “Aquest febrer està
sent horrible”, assegura. “Cada
dia veig com tanca una botiga”,
afegeix Tornero.

Tal com afegeix Tornero,
aquesta mala situació és deu

que hi  ha gent que encara “li té
por” al virus i prefereix sopar a
casa o comprar per internet
abans que sortir al carrer. Tam-
bé a la situació econòmica i al fet
de no saber com serà el futur.
“Hi ha persones que no gasten
perquè no tenen diners o per la
incertesa de si hi haurà una se-
tena onada o no”, alerta.

Tot i el pessimisme que es
respira en les paraules de Tor-
nero, encara li queden ànims per
creure que, en principi, el comerç
tindrà una bona temporada
aquest any: la primavera. “Si
no hi ha una altra onada, la
gent anirà sortint més i gastant
més. Si n’hi ha una altra, ja no sé
què passarà...”, es pregunta.

El comerç de Nou Barris no
nota la fi de les restriccions

El comerç no aixeca el cap. Foto: Arxiu

Dependents, entre les 10
feines més demandades

OCUPACIÓ4Al llarg del 2021, el
comerç va estar molt ben posi-
cionat en el rànquing de feines
més sol·licitades de Barcelona
Activa. Per una part, depen-
dent de botigues ocupa la se-
gona posició, per l’altra, de-
pendent de comerços d’ali-
mentació la cinquena i, per aca-
bar, cambrer la setena. 

BONES XIFRES LABORALS
També és important posar so-
bre la taula que l’any passat
Barcelona va ser escenari d’u-
na important inserció laboral.

Segons xifres de Barcelona Ac-
tiva, el 87% de les ofertes van
ser a la ciutat i la resta a l’àrea
metropolitana i, a més, els sec-
tors que més feina van donar
van ser els de serveis a les em-
preses, telecomunicacions i
TIC, comerç i turisme. 

Pel que fa a la durada de les
vacants gestionades per Barce-
lona Activa, un 38% van ser
places indefinides, un 55% con-
tractes de més de sis mesos i un
7% de menys de sis mesos. Ga-
irebé un 78% de les jornades van
ser completes i la resta parcials.

Dependent de botigues, la segona feina més demanada. Foto: Ajuntament

Programes | Inscripcions per al Comerç a punt
Ja s’han obert les inscripcions de la nova edició del programa Comerç a

punt, que ofereix als comerços diversos serveis d’assessorament per
demanar finançament o per elaborar un pla d’acció adaptat al negoci. 
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4Primer balanç del ‘Connectem
Barcelona’, un projecte d’inclusió
digital als barris que busca reduir
la bretxa digital. El programa ha
començat el seu desplegament
amb una prova pilot a Trinitat
Nova, d’un any de durada, que es
va iniciar el passat setembre. Des
de llavors, 277 persones ja dis-
posen d’un ordinador portàtil
de qualitat i de connectivitat
adequada. A més, en aquesta
primera fase s’han fet també un
total de 24 sessions informatives,
visites al Cibernàrium i acompa-
nyament formatiu.

Acabat el primer trimestre
des que es va implementar, ja es
poden extraure algunes conclu-
sions. Per començar, s’estan com-
plint els objectius inicials de do-
nar més oportunitats per a l’accés
a les TIC (tecnologies de la infor-
mació i la comunicació), de mi-
llorar les competències digitals de
les persones beneficiàries i de
potenciar el desenvolupament
de l’autonomia personal en els
entorns digitals.

BRETXA DIGITAL
El seguiment del dia a dia l’ha fet
l’equip d’agents TIC, que han fet

un acompanyament continuat a
un grup de 90 persones benefi-
ciàries, a les quals han ofert as-
sessorament personalitzat. La
seva tasca principal ha estat la re-
solució de dubtes i necessitats per
poder ampliar els seus coneixe-
ments i resoldre aspectes espe-
cífics de l’ús dels dispositius in-
formàtics o d’Internet. 

Un dels aspectes que s’ha va-
lorat més positivament per part
dels agents TIC ha estat la satis-
facció de les persones beneficiàries
amb el programa, la provisió de
connectivitat i dispositius així com
l’acompanyament formatiu, i que
han demostrat proactivitat i bona
disposició a l’aprenentatge.

BENEFICIS
Finalment, en aquesta primera
fase també s’ha fet evident com

el procés d’acompanyament i
capacitació digital ha resultat
ser un pretext apropiat per tre-
ballar aspectes de suport perso-
nal, emocional i social que van
més enllà de la qüestió digital. En
aquest sentit, es fa palès que
caldria explorar com els contex-
tos informals que es generen
en un entorn d’intervenció d’a-
questes característiques, són
proclius a generar vincles so-
cioeducatius que afavoreixen la
detecció de problemàtiques la-
tents i la intervenció, derivació o
acompanyament sobre diversos
aspectes a través del context i
pretext digital.

A banda de l’Ajuntament de
Barcelona en general i el Dis-
tricte de Nou Barris en particu-
lar, en aquest projecte de digi-
talització, que té un perfil clara-
ment transversal, hi estan im-
plicades diferents operadores
de telecomunicacions, fabricants
de dispositius digitals i de pro-
gramari, entitats del tercer sec-
tor, del districte de Nou Barris i
del barri de Trinitat Nova, així
com entitats representatives de
l’ecosistema tecnològic d’arreu
de Catalunya.

La Trinitat Nova es connecta
» Més oportunitats i més competències digitals gràcies al projecte pilot ‘Connectem Barcelona’
» 277 persones ja disposen d’un ordinador portàtil de qualitat i de la connectivitat adequada 

4Pel que fa al perfil social de les
persones beneficiàries, destaca la
presència molt majoritària de
dones amb un 76%. També des-
taca la diversitat d’orígens de les
persones participants: el 71%
són nascudes en algun país es-
tranger, amb una gran diversitat
pel que fa als països d’origen. La
majoria tenen estudis bàsics ob-
ligatoris i estan en situació d’atur
(51%). El 91% treballa o ha tre-
ballat en el sector serveis.

Pel que fa al perfil digital de

les persones beneficiàries, el 76%
disposen d’Internet a casa, però
un 24% queda al marge de la con-
nectivitat. Per tant, es tracta d’un
perfil que té un accés relativa-
ment limitat a Internet malgrat te-
nir dades mòbils al telèfon (un
88%). Tenen compte de correu
electrònic però en fan un ús li-
mitat, i una proporció important
no acostuma a fer servir funcio-
nalitats digitals bàsiques com els
cercadors o les aplicacions asso-
ciades al correu electrònic.

Principalment dones

Connectem
Barcelona vol reduir
la bretxa digital

Les formacions es fan en el marc del projecte ‘Connectem Barcelona’. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Sostenibilitat
“La Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible ha servit per impulsar un canvi
cultural i de conscienciació social respecte
del sistema alimentari actual”. Són parau-
les de la regidora de Comerç, Mercats i
Consum, Montserrat Ballarín, en el marc
de la primera sessió plenària per a l’elabo-
ració de l’Estratègia d’Alimentació Sos-
tenible Barcelona 2030, que va tenir lloc a

finals del mes de gener al Saló de Cent.
Una jornada a la qual van assistir un cen-
tenar de membres d’organitzacions de di-
ferents sectors del sistema alimentari que
aposten per un canvi d’hàbits que ens
porti cap a un paradigma d’alimentació
sostenible. Hi van ser presents institucions
públiques, científics, empreses privades,
representants de la societat civil, profes-
sionals de la comunicació i representants
de tots els grups municipals a l’Ajunta-

ment. Tot plegat, amb l’horitzó d’anar
més enllà del paper de Barcelona com a
Capital Mundial de l’Alimentació Soste-
nible i posar sobre la taula actuacions con-
cretes en aquesta línia. 

El resultat d’aquest procés de treball
serà un full de ruta a seguir en matèria de
polítiques alimentàries durant els pròxims
vuit anys. Es recolliran visions, objectius,
línies de treball i exemples de projectes
d’èxit relacionats amb la transformació del

sistema alimentari a la ciutat. Amb tot, su-
posarà un pilar per a les pròximes accions
d’ara i fins al 2030.

Els eixos d’aquesta estratègia d’ali-
mentació, compartits amb el Pacte de Po-

lítica Alimentària Urbana de Milà, es
recullen en sis punts clau, com ara la pre-
paració d’un context favorable per a una
acció eficaç de les administracions, pro-
moure dietes saludables, assegurar la igu-
altat social i econòmica, promoure la
producció alimentària, millorar l’abasti-
ment i la distribució d’aliments i reduir el
malbaratament. 

CANVI CLIMÀTIC
I és que el model alimentari actual és res-
ponsable d’entre el 21 i el 37% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle a
escala global. 

D’aquesta manera, a través d’aquest
procés de treball es dona continuïtat a
l’esforç de l’any passat per convertir Bar-
celona en la Capital Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible.

Barcelona suma esforços per
una alimentació sostenible

El model alimentari actual
és responsable d’entre el 21
i el 37% de les emissions
de gasos contaminants

Alimentació
Va fer els seus primers passos el 2019, im-
pulsat pel comissionat d’Economia Social,
Desenvolupament Local i Política Ali-
mentària. Es tracta de l’Agròpolis, un espai
comunitari i transversal en el qual entitats,
veïns i experts treballen braç a braç per pro-
moure una alimentació sana, justa i soste-
nible a Barcelona. Tot plegat plantejat des
de la sobirania alimentària i agroecològica. 

L’Agròpolis participa en el procés d’ela-
boració de l’Estratègia d’Alimentació Sos-
tenible Barcelona 2030. En aquest sentit,
hi aporta la veu de l’agroecologia i la sobi-
rania alimentària. Paral·lelament, escollirà
quatre o cinc reptes de ciutat que s’identi-

fiquin amb l’estratègia per treballar en la
creació conjunta de projectes que vagin en
aquesta línia de treball. 

UN ESPAI DE TROBADA
L’Agròpolis és un espai comunitari de
diàleg, feina i acció que comparteixen la
societat civil, el teixit econòmic, les uni-
versitats i l’Ajuntament. Aquests agents
tenen en comú l’objectiu de col·laborar per
transformar el sistema alimentari de la
ciutat. Els seus principals eixos de treball
són el polític, a partir del qual es poden
expressar o contrastar polítiques entorn de
l’alimentació sostenible; el de col·labora-
ció, per crear projectes i accions que vagin
en aquesta línia; i, a més, s’erigeix en un
espai de trobada per establir sinergies.

Agròpolis: un espai comunitari plantejat 
des de la sobirania alimentària i l’ecologia 
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Formació
El Mercat de la Boqueria va acollir el pas-
sat dissabte 15 de gener un taller de cuina
per a persones amb síndrome de Down. La
finalitat d’aquesta activitat és donar eines a
aquestes persones perquè puguin aprendre a
preparar plats cuinats per elles mateixes i no
dependre tant del menjar precuinat. 

Els participants en el taller formen part
del grup de lleure ‘Quedem’, que està adscrit
a la Fundació Catalana Síndrome de Down.
El col·lectiu va visitar la Boqueria per pre-
parar una recepta a l’aula gastronòmica del
mercat. L’encarregada d’elaborar el plat
forma part de la Fundació i va decidir ense-
nyar-los a cuinar mandonguilles amb ver-

dures. La professional va explicar als mem-
bres de ‘Quedem’ els passos que requereix la
recepta. Per fer-ho, els va dividir en dos
grups que es van repartir les tasques per
avançar en l’elaboració, com ara tallar les
verdures o bé cuinar les mandonguilles. 

FOMENTAR L’AUTONOMIA
La finalitat d’aquest taller és evitar que les
persones amb síndrome de Down depen-
guin tant dels productes precuinats a l’hora
de menjar i que puguin preparar plats salu-
dables per elles mateixes. 

El grup ‘Quedem’ és hereu del Programa
d’Autonomia Jove i va ser creat el 1998 per
fomentar l’oci en comunitat i possibilitar es-
pais de relació per garantir el dret al lleure de
les persones amb síndrome de Down. 

Taller de cuina a la Boqueria per a
persones amb síndrome de Down

Armariets refrigerats a sis
mercats per recollir comandes

EN PRIMERA
PERSONA

Digitalització
Fer una comanda al mercat i poder recollir-
la sense cues i quan l’equipament ja hagi
tancat. Aquesta és la principal finalitat dels
armariets refrigerats que s’han instal·lat a sis
mercats de la ciutat i a quatre aparcaments
de B:SM que estan ubicats als mercats de
la Boqueria, Sant Antoni, Sagrada Família
i Guinardó. Els altres sis mercats amb ar-
mariets són el del Ninot, el de Sants, Lli-
bertat, Concepció, Lesseps i Provençals. 

Aquesta iniciativa forma part del pla de
digitalització de mercats i consisteix en l’ha-
bilitació d’armaris refrigerats a una tempe-
ratura que oscil·la entre els dos i els vuit
graus, amb compartiments individuals i in-
terfície digital que permeten dipositar-hi
comandes per part dels comerciants i que

poden ser recollides pels clients de forma
còmoda, ràpida i segura. Aquests armariets
estan connectats a internet a través d’una
plataforma tecnològica que els gestiona i
monitoritza. A més, poden comptar amb
18, 28 o 38 compartiments individuals. 

COMANDES ONLINE
D’aquesta manera, es faciliten les coman-
des, que poden ser recollides sense la neces-
sitat de fer cues i quan les parades o els
mercats estiguin tancats. Ho permeten fer a
través d’un servei de Click&Collect per als
comerciants i per al futur Marketplace que
es desenvoluparà als mercats de la ciutat. 

La instal·lació d’aquests armariets refri-
gerats és una prova pilot, tot i que la voluntat
de l’Ajuntament és que s’acabin instal·lant a
tots els mercats municipals. 

Pel que fa a l’aspecte digital, aquesta nova
iniciativa es gestiona mitjançant un portal
web de reserves en el qual els comerciants
poden reservar els armariets per al mateix
dia o per a un altre, sempre que estiguin dis-
ponibles. La plataforma, per altra banda, està
configurada amb diferents franges de reco-
llida de les comandes. Inicialment, hi ha una
franja de matins –de 10 a 14:30 hores– i una
altra de tardes –des de les tres i fins a les nou
de la nit–, de dilluns a dissabte.

Amb tot, l’Ajuntament informa que de
cara a la primavera començarà a implemen-
tar el Marketplace de Mercats de Barcelona,
una plataforma de venda online comuna de
les parades. La finalitat d’aquest servei és
ajudar els botiguers a digitalitzar el seu ne-
goci i disposar d’un mecanisme per fer el re-
partiment de les comandes als armariets. 

M. Carmen Mateos és presi-
denta de Carmel Comerç i re-
genta, juntament amb el seu
germà, la Joieria Mateos, tota una
institució al barri, on està oberta
des de fa 49 anys. Mateos reivin-
dica la unió dels botiguers i que
l’administració els doni suport
per continuar aportant “llum” als
carrers de la ciutat.

Quins creu que són els reptes
del comerç de proximitat?
L’Ajuntament fa promoció per
impulsar la digitalització del
petit comerç, i això està bé. Però
crec que haurien d’incentivar l’o-
bertura de nous comerços, per-
què un carrer sense botigues és
un carrer insegur. La llum dels
establiments fa que la gent se
senti segura.  

La crisi de la pandèmia ha em-
pitjorat la situació del petit co-
merç, però se n’ha sabut refer a
través de la unió... 
És clar! És que si no ens unim
ara... Els nostres socis reben in-
formació sobre les ajudes, restric-
cions, horaris i recomanacions
per evitar els riscos de la covid. Si
no estàs associat, no la pots rebre.
Cal promoure l’associacionisme
comercial. 

D’aquí que al districte hagin
fet pinya amb la resta d’eixos
comercials, oi?
Col·laborem a través de la Fe-
deració de Comerciants dels
Tres Turons i també amb Cor
d’Horta i Eix Maragall. Sempre
que ens truquen, hi som. Millor
units. Si no, no tindríem força
davant les administracions.

“Un carrer sense
botigues és un 
carrer insegur”
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M. Carmen Mateos
Joieria Mateos

(Carmel Comerç)
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la Barcelonadesconeguda 

SANTS –MONTJUÏC/ Tothom hauria de tenir gravats a
foc en la memòria els drets humans i tenir-los presents
per no tolerar-ne cap vulneració. Per això, al barri de la
Marina hi ha uns jardins que s’esforcen a recordar-los. Són
els anomenats jardins dels Drets Humans, que compten
amb una trentena de plafons il·luminats distribuïts per
tot l’espai on estan gravats els trenta articles que integren
la Declaració Universal dels Drets Humans. D’aquesta ma-
nera, es pot fer una passejada recorrent (i, sobretot, re-
cordant) els nostres drets.

Aquests jardins, que pertanyien a l’antiga fàbrica Phi-
lips, conserven espècies de plantes molt antigues i exò-
tiques, procedents d’arreu del món, algunes de les quals
no es troben a cap altre indret de Barcelona. Això ha es-
tat possible perquè, en el seu moment, la dona del director
de la fàbrica, la senyora Van der Harst, es va dedicar en cos
i ànima a aquest espai. Va ser ella qui, any rere any, va om-
plir els jardins d’espècies que portava de diferents punts
del planeta, gràcies als seus nombrosos viatges, i després
en va tenir cura. Per tant: gràcies, senyora Van der Harst.

GRÀCIA/ L’autor d’Incerta glòria, Joan Sales, bé es
mereix un mirador. En sortir del Park Güell es troba el
mirador dedicat a aquest escriptor, poeta, traductor i
editor. Des d’allà es pot veure tota la ciutat: la geome-
tria perfecta de l’Eixample, amb la silueta impactant de
la Sagrada Família, però també els gratacels del Fòrum.
Sens dubte, és una parada obligada per a locals i visi-
tants. A més, és una bona opció per aprendre més co-
ses sobre la figura de Joan Sales, ja que hi ha una pla-
ca que la recorda i la posa en valor.

Drets humans i plantes de tot el món:
els ingredients d’uns jardins únics

Un mirador excepcional 
dedicat a Joan Sales
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SANT MARTÍ/ Can Ricart és un nom im-
prescindible de la història de la industria-
lització de Barcelona. Aquest emblemàtic
edifici del Poblenou, construït a finals del
segle XIX, va ser una de les primeres fàbri-
ques d’estampació mecànica de teixits de
cotó a Catalunya i va estar activa fins a l’úl-
tim quart del segle XX. Tal és la importància
d’aquest recinte que la Generalitat el va de-
clarar Bé Cultural d’Interès Nacional l’any
2008. Però, lluny de ser només una joia del
passat, Can Ricart –situat al voltant de la
zona coneguda com el 22@– té un gran
futur al davant. Un futur que, de fet, ja està
molt a prop de convertir-se en present.

L’any 2015, l’Ajuntament de Barcelona,
propietari de Can Ricart, va cedir a la Uni-
versitat de Barcelona (UB) la nau industrial
principal i alguns edificis annexos per un

període de cinquanta anys. Ara, aquesta
cessió permetrà a la UB ampliar les seves
instal·lacions i crear el Campus de les Arts,
un projecte que té l’objectiu d’enfortir l’e-
ducació artística de nivell superior i que fa
pocs mesos va rebre un impuls clau per
poder tirar endavant. 

Les institucions, universitats i entitats
que impulsen el Campus de les Arts han
signat un acord marc per fer-lo realitat.
Aquest acord preveu rehabilitar la fàbrica
de Can Ricart, que serà la seu del projecte
i així es tornarà a omplir de vida. En
aquest sentit, la UB ha sol·licitat finança-
ment en el marc dels fons europeus Next
Generation per a les obres de rehabilita-
ció i adequació de l’edifici.

En total, la universitat més antiga de
Barcelona disposarà de 6.800 metres qua-
drats a Can Ricart. Aquí s’hi faran activitats
relacionades amb la recerca, la formació, la
transferència de coneixement i l’acció ins-
titucional. Així doncs, esdevindrà un centre
de referència per a l’educació artística uni-
versitària o superior. I és que el futur Cam-
pus de les Arts ha de servir per resoldre la
fragmentació que pateix actualment l’o-

ferta d’ensenyaments artístics a Catalunya,
ja que està dividida en dinou centres. Això
provoca que hi hagi molt poca varietat de
títols superiors i estudis de nivell de màs-
ter als quals puguin accedir els més de
8.000 estudiants d’aquest ram.

Amb tot, Can Ricart, una de les fàbriques
que va marcar la revolució industrial de Bar-
celona, tornarà a ser ara un punt important
per al desenvolupament de la ciutat.

Can Ricart, de fàbrica tèxtil
a campus universitari

Un acord recent 
permetrà rehabilitar el
recinte i convertir-lo 

en la seu del futur projecte
del Campus de les Arts
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SANT ANDREU/ No hi ha dubte que el va-
lencià Santiago Calatrava és actualment un
arquitecte de renom internacional, amb
obres repartides arreu del món. Però cal re-
cordar que una de les primeres construccions
que va donar-li aquesta fama mundial va ser
el pont que va aixecar entre els carrers de Bac
de Roda i de Felip II, que uneix els districtes
de Sant Andreu i Sant Martí. El va construir
entre els anys 1985 i 1987 i li va permetre
guanyar el premi FAD d’arquitectura del
1987, un reconeixement molt important.

Es tracta d’una obra d’enginyeria escultò-
rica construïda sobre les vies del tren que se-
paraven els dos districtes. El pont està format
per dos arcs bessons d’acer blanc i quatre ca-
bles de suport. Això, juntament amb els
punts de llum que s’integren a la barana i a la

calçada del pont, van convertir aquesta obra
d’enginyeria en un tresor escultòric. De fet,
avui dia, l’anomenat pont de Calatrava és una
icona representativa de la nova arquitectura
que es va començar a desplegar a Barcelona
quan va ser escollida com a seu dels Jocs
Olímpics del 1992. És, per tant, un símbol d’a-
quell punt d’inflexió que va marcar per sem-
pre la història de la ciutat.

El pont de Calatrava es pot travessar tant
caminant com conduint, i fer-ho és una opor-
tunitat per descobrir els detalls d’aquesta
obra conceptual, que representa la tensió
entre forces oposades. Però no només se’n
pot gaudir travessant-lo: veure el pont i la
seva lluminositat des de qualsevol punt és
una experiència agradable per a la vista. Una
obra que, sens dubte, ha deixat empremta.

El pont que va unir dos districtes 
per sobre de les vies del tren

El passat fabril de les Corts 
es manifesta a la Colònia Carné

LES CORTS/ Cases baixes de maó situades a
petits passatges que van a parar al mur d’una
antiga fàbrica, rere el qual hi ha una impo-
nent xemeneia. Així és la Colònia Carné, el pa-
trimoni arquitectònic que explica l’important
passat fabril de les Corts. 

Concretament, es tracta d’un conjunt
d’habitatges construïts al primer terç del
segle XX, que s’estenen en quatre passatges
petits i tranquils, que surten de la vorera de
l’avinguda de Sant Ramon Nonat que dona
al costat Besòs i moren al carrer del Danubi, al
mur perimetral del que un dia va ser la fàbrica
Carné. Les cases d’aquesta petita colònia in-
dustrial ocupen uns solars estrets i allargats i
són obra de Modest Feu. Aquest íntim amic
d’Antoni Gaudí –va ser col·laborador seu en
el disseny de mosaics modernistes– és també

l’artífex de les casetes del passatge de Xile, si-
tuat a la façana Llobregat de la mateixa avin-
guda de Sant Ramon Nonat.

De fet, hi ha moltes semblances entre els
habitatges de la Colònia Carné (construïts
entre els anys 1928 i 1932) i els del passatge
de Xile (edificats entre 1931 i 1934). Per ex-
emple, en ambdós casos, les façanes estan
coronades per l’any de construcció o pel nom
escollit pel propietari. 

Centrant-nos només en la colònia indus-
trial de les Corts, algunes de les cases tenen
els mateixos elements decoratius que la fà-
brica Carné. Els esgrafiats distintius d’aquesta
fàbrica es poden observar al seu mur, al car-
rer del Danubi. Just al darrere hi ha la xeme-
neia que, avui dia, fa que els veïns del barri de
la Maternitat i Sant Ramon recordin l’activitat

industrial que hi va tenir lloc no fa tants anys.
És per això que passejar per aquesta zona pot
suposar també una lliçó d’història.

UN DISTRICTE INDUSTRIAL
El passat industrial de les Corts es veu reflectit
a més punts del districte, entre els quals desta-
quen les Cristalleries Planell i la fàbrica de cintes
de seda Benet i Campabadal. En els últims anys,
aquests edificis s’han adequat i han recuperat
el pols i el contacte amb els veïns. Així, les Cris-
talleries Planell són un equipament municipal
que acull diferents serveis, i a la fàbrica Benet i
Campabadal hi ha la Biblioteca Montserrat
Abelló i l'Ateneu de Fabricació de les Corts.

Tot plegat ajuda a mantenir viu i present
entre el veïnat un passat sense el qual no es
pot entendre el districte actual.

Espelmes de luxe 
a la barroca 

Cereria Subirà
Comprar espelmes de totes les
formes i colors elaborades de ma-
nera tradicional, amb les millors
parafines i amb cera d’abella, en-
cara és possible a Barcelona. Per
fer-ho, només cal anar a la Cere-
ria Subirà, a la baixada de la Lli-
breteria. 

A més, anar-hi és tota una ex-
periència: el negoci es troba en
un local barroc que va obrir l’any
1847 com a botiga de roba de
luxe. Avui dia, encara conserva
aquell encant vuitcentista, amb
l’escala barroca que es bifurca i
les columnes barroques on des-
cansen enormes escultures.

UNA CERERIA AMB HISTÒRIA
Però el local de la baixada de la
Llibreteria no ha estat sempre la
ubicació de la Cereria Subirà. De
fet, aquest negoci es va fundar
molt abans de l’obertura d’a-
quell establiment. 

La cereria va néixer l’any 1761
al carrer dels Corders, però la bo-
tiga original es va haver d’ender-
rocar quan es va obrir la via
Laietana. Aleshores va ser quan
es va traslladar a la seva ubicació
actual, que llavors es coneixia
com a baixada de la Presó.

L’any 1939, un cop acabada la
Guerra Civil espanyola, el cerer
vigatà Paulí Subirà es va fer càr-
rec del negoci. Actualment, la
seva família el continua regen-
tant. L’establiment forma part
dels comerços històrics i emble-
màtics de Barcelona.

Ciutat Vella
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M'encanta el tatuatge que
tens al braç. És preciós.
Té molta força. Sou tu i

el teu pare? 
Moltes gràcies! Sí. Estic vestida
amb l'equipació de futbol i aga-
fada a la seva mà. El pare va ser el
meu acompanyant fidel i no es va
perdre ni 5 minuts de cap dels
meus entrenaments. Ma mare, la
Trini, és ara la meva fan número u. 

Quins consells t’acostumava a
donar el Pedro?
Em deia que fos jo mateixa i m'hi
deixés l'ànima perquè, tard o
d'hora, aconseguiria els meus
propòsits. No soc un prodigi de
tècnica. He arribat on he arribat
per la meva lluita, el compromís
i la perseverança.  

Va ser ell qui et va transmetre l'a-
mor pel futbol?
Sí. Era un aficionat sa i savi. Li en-
cantava jugar a aquest esport i
em portava als partits. Em va
fer sòcia del RCD Espanyol. El fut-

bol forma part de la meva vida
cada dia i del pare no me n’obli-
do mai. Sempre serà la meva
inspiració. En aquella època el
futbol femení era anecdòtic i
molts clubs no tenien equips o
molt poquets. 

Jugaves a futbol al carrer?
Sobretot al parc del costat de
casa. Marcàvem les porteries amb
els gronxadors i una motxilla, per
exemple. Eren mítiques les ferides
que ens fèiem a les cames i els
braços amb la sorra! [Riem]. Devia
tenir 12 anys quan em va fitxar el
CE Canyelles i un després, el RCD
Espanyol es va interessar per mi.
Em volia l'equip del meu cor! El
pare no em volia portar a les pro-
ves perquè no em desanimés si
no m'agafaven. 

Però...
Mig any més tard, sí que ho vam
intentar. Mai m'oblidaré del que
em va dir el Pedro: "Nerea, fa un
any i mig que jugues en un equip.
Potser et diran que no, però no po-
dem perdre l'oportunitat d'in-
tentar-ho". És molt difícil que et
descartin després del primer en-
trenament perquè són conscients

que pots estar molt nerviosa. En
vaig fer uns quants i vaig patir
molt  perquè havia passat una set-
mana des de l'última pràctica i no
sabia res de la seva decisió. Quan
em van dir que comptaven amb
mi... Mira, se'm m'està posant la
pell de gallina. Era un somni!  

Nerea, els somnis ens deixen
sense paraules...
És veritat! Molta gent em pre-
gunta si el meu somni no era ha-
ver debutat a Primera Divisió. Tant
de bo ho hagués aconseguit, però
tant me fa. Em sento molt afortu-
nada de la meva trajectòria: dels
inicis al CE Canyelles, els set cursos
al RCD Espanyol, els tres al FC Le-
vante Las Planas i ara, a l'EE Gui-
neueta, soc molt feliç. Moltíssim! 

En un moment tan dur el futbol
es va convertir en el teu refugi? 
Em feia desconnectar una mica,

però no prou. De fet, no em con-
vocaven per als partits perquè
no era jo. Necessitava estar sola.
Em sentia atrapada, fins que un
dia vaig canviar de xip: havia de re-
accionar i ajudar també ma mare,
la Trini.   

Entenc que t'afectava molt no
jugar.  
Molt. L'entrenador em deia que ho
feia pel meu bé perquè si sortia al
camp i no em sortien les coses,
m'enfonsaria més. I després, a poc
a poc, em va anar donant minuts. 

Com et senties al camp?
Estranya i amb por. Potser partici-
pava 10 minuts... I si no em sortia
res? I si la davantera rival em su-
perava? Tot va ser diferent quan
vaig fer el canvi i ja confiava en mi
i notava el suport del meu entorn.   

Et sents una persona nova?  
Sí. "Nerea, per actitud i per tot, no
ets tu! Filla, ets gegant!", em sol dir
ma mare. Me l'estimo tant! És el
meu suport.  

Ets molt emocional?
Malgrat que em costi molt plorar
davant d’algú i m'empassi molts

problemes, se'm nota molt quan
no estic bé. 

Detectes de pressa l'estat anímic
de les persones? 
Sí. Soc molt empàtica i m'agrada
que les companyes m'expliquin
què els passa i ajudar-les en el
que pugui. La majoria són molt
joves i necessiten més el suport
de les més veteranes. Soc la ca-
pitana, però m'implicaria igual si
no ho fos.  

Malgrat que sou líders destaca-
des del grup 1 de la Primera
Catalana i ho heu guanyat ga-
irebé tot, també heu passat per
moments complicats.
La covid i les lesions ens han fet
mal i fa unes setmanes vam arri-
bar a fer entrenaments amb no-
més 11 jugadores. Hem patit en al-
guns partits. Al principi de tem-
porada hi havia grupets. Pensa
que només continuaven dues ju-
gadores de la temporada passada.
Ara som una pinya impressio-
nant i l'ambient és increïble. Ens
cuidem i estimem, i això es nota
a la gespa. També soc ajudant del
benjamí femení. Sempre he tingut
una connexió amb la mainada. 

“El pare no es va perdre
ni 5 minuts de cap dels
meus entrenaments”

Nerea Gómez / Defensa de l’EE Guineueta i educadora infantil

“Fa dos anys se'm va aturar el món. Després de la mort sobtada del pare, el Pedro,
la meva vida es va reduir gairebé a anar a treballar i sortir de casa per poc més
que per entrenar-me”, confessa Nerea Gómez (Canyelles, 1997), defensa de l'EE
Guineueta i educadora infantil. Té una sensibilitat especial i és pura inspiració.

“No em convocaven per
als partits perquè no era
jo. Sentia que realment
necessitava estar sola”

Fotos (entrevista i portada): Nerea Gómez

Esports Bàsquet | El SESE visita l’AB Premià 
El SESE visitarà el pròxim 25 de febrer l’AB Premià, en partit corresponent a la
10a  jornada del grup 1 de la Copa Catalunya i que s’havia d’haver jugat el segon
cap de setmana de desembre. Un positiu en l’equip va obligar a ajornar la cita.

Toni Delgado
LA GUINEUETA
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Aquesta comèdia, adaptada per Paco Mir
i dirigida per Pep Anton Gómez, narra la
història d’un executiu que acostuma a so-
par cada setmana amb amics –tots ells ho-
mes de negocis– i un convidat molt par-
ticular. L’objectiu és presentar, en petit co-
mitè, un desconegut seleccionat per te-
nir alguna afecció que troben estúpida.

Al teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

El sopar dels idiotes
Francis Veber

El segon disc de la rapera Santa Salut ha
vist la llum aquest febrer. Sota el títol de
Discordia (Yuukii Records), Salut Cebrià –
nom artístic de la cantant sabadellenca–
presenta dotze cançons on el castellà és
la llengua predominant, però també s’hi
barregen el català, l’anglès i fins i tot el
francès. Com amb els idiomes, també s’a-
treveix a jugar amb els estils musicals.

Música

Un documental sobre el músic espany-
ol el Niño de Elche per conèixer des de
la seva esfera més íntima i familiar fins al
seu univers poètic. Canto cósmicoofereix
un retrat de l’artista i alhora presenta un
diàleg col·lectiu amb veus del món de
l’art, com C. Tangana, Angélica Lidell o Pe-
dro G. Romero, així com els pares del pro-
tagonista, Paqui i Aladino.

Pelis i sèries

Canto cósmico. Niño de Elche
Leire Apellaniz i Marc Sempere

Discordia
Santa Salut

Travessats per la tradició
El Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona va inaugurar el
dia 2 l’exposició L’art que ens travessa, en la qual una vinte-
na d’artistes reflexionen al voltant d’una pregunta: com

ens enfrontem avui a la tradició que ens travessa i fereix? El
projecte parteix del fet que la societat s’ha transformat en
els últims anys i que hem hagut de revisar els fonaments

patriarcals, colonials i explotadors del nostre món. La mos-
tra presenta un recull de peces de nova creació que oferei-
xen diferents lectures crítiques de les tradicions que ens

han configurat i que encara ho continuen fent.

És el protagonista de la pel·lícula més taquillera
del moment, Spider-Man: No way home, i ara
competirà contra ell mateix als cinemes amb

l’estrena d’Uncharted, film que també protago-
nitza. Tom Holland (Londres, 1996) és l’actor de
moda i la seva recent visita a Barcelona ho ha

demostrat. La jove estrella ha vingut a veure’ns
per presentar la seva darrera pel·lícula, que té

diverses escenes rodades a la capital catalana, a
zones com Montjuïc, el Gòtic o la Sagrada Famí-
lia. En la seva curta però intensa estada a casa
nostra, Holland ha assegurat que Barcelona és

una de les seves ciutats preferides i que rodar-hi
va ser “un somni fet realitat”. A més, a la seva úl-
tima publicació a Instagram s’hi ha referit com
la seva “llar lluny de casa” (“my home away from
home”), i ha rematat el missatge amb un con-
vincent “Força Barça” que ha robat molts cors.

T O M  H O L L A N DQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser l’actor de moda
Està triomfant als cinemes amb l’última ‘Spider-Man’

Famosos

Visitar (i enamorar) Barcelona
Per presentar la seva nova pel·lícula, ‘Uncharted’

Bogeria pel que ha dit sobre Barcelona
També pel seu “Força Barça” a un post d’Instagram

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Mèxic, 23 joves són segrestats cada dia
a causa del narcotràfic. Un d’aquests des-
apareguts és Roy Rivera. Una matinada
de gener, uns homes vestits amb uni-
forme de policia se’l van endur de casa,
on dormia amb la mare i el germà petit.
La mare va suplicar que se l’endugues-
sin a ella, però en Roy els va dir: “Agafeu-
me a mi. Jo soc el germà gran”.

Llibres

Agafeu-me a mi
Lolita Bosch

| Edge of Eternity
Un joc de rol ple d’acció i exploració, que combina la fantasia medieval
amb l’estètica steampunk: Edge of Eternity, disponible per a Play i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

REVISAR

Les ‘cookies’ o galetes que gairebé sempre acceptem 
acríticament i que capten fragments d’informació 

INCÒGNIT

REBUTJAR

CONFONDRE

E S T I L S  D E  V I D A

i INTERNET

Molt sovint tenim la sensació que internet ho sap tot de
nosaltres. Busquem a Google unes vambes i, al cap d’u-
na estona, quan entrem a Instagram, ens apareixen

anuncis de vambes a dojo. Això que pot semblar inofensiu, i fins
i tot pràctic, és un exemple de com les empreses s’aprofiten de
la informació que els proporcionem. En una publicació recent
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el professor dels
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Pierre
Bourdin Kreitz alerta sobre aquesta qüestió i ofereix alguns con-
sells per “posar-ho difícil” als algorismes.
En primer lloc, recomana una cosa que acostuma a fer man-

dra, però que és necessària: revisar la política de protecció de da-
des i els permisos que donem quan entrem a una pàgina. També
ens insta a rebutjar les cookies o galetes que gairebé sempre ac-
ceptem acríticament. Una altra pràctica útil és fer servir el mode
d’incògnit, per tal que el navegador no emmagatzemi els nos-
tres moviments. Per últim, l’expert de la UOC aconsella confon-
dre els algorismes, visitant webs o fent clic a anuncis que no ens
interessin: així no coneixeran les nostres preferències reals.

No et mengis totes les ‘cookies’

La política de protecció de dades i els permisos que donem 
quan entrem a una pàgina: fa mandra però és necessari

Les claus

Una bona opció és fer servir el mode incògnit perquè 
el navegador no emmagatzemi els nostres moviments

Els algorismes, visitant webs o fent clic a anuncis 
que no ens interessin per amagar els nostres gustos reals
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